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كبير الهمة ل يرضى بالهمم الحيوانية، فهو يبني مجده بنفسه، فل يفخر بآبائه، ول يتكل على أسلفه، بل يعمل

مثل ما عملوا، ويحرص على أن ينافسهم في الخيرات، ويعلو عليهم في الدرجات، ولقد ضرب لنا سلفنا الصالح
أروع المثلة في هذا الباب، فقد وقفت رسلهم على بسط كسرى وقيصر تخاطبهم بعزة المؤمنين حتى

.أخضعوهم للسلم
 

كبير الهمة ل يرضى بالهمم الحيوانية
 

كبار الهمم فئة نادرة في الناس، وهم الذين تصلح بهم أمم وتحيا همم، فعالي الهمة ل يرضى بالدون، ول
يرضى بما دون الجنة؛ إذ إن الهمة ل تزال تترقى به حتى يطمح إلى أعلى مراتب الجنة، وهو الفردوس
العلى من الجنة، وما ذلك إل لن الدنيا جيفة، وعالي الهمة ل يرضى بالجيف، كما أن السد ل يرضى

:وقلنا! لماذا ل يوصف الكافر بعلو الهمة؟: ثم أجبنا عن سؤال. وقد ذكرنا أنه ليس في علو الهمة إفراط. بالجيفة
لن الكافر يريد الدنيا، أو يريد الخرة من غير طريق محمد صلى ا عليه وسلم، بحيث يئول به المر في
.النهاية إلى الخسار والبوار والخلود في النيران، فمن ثم ل يستحق كافر أبداE أن يشرف بوصف كبر الهمة

سيكون في بيان همة السلف الصالح الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس، فقد- إن شاء ا تعالى-وحديثنا هنا 
استخفوا بأعراض الدنيا لنهم فقهوا الحقائق، فكبير الهمة على الطلق ل يرضى بالهمم الحيوانية، ول يكون

عبداE لبطنه وفرجه، بل يجتهد في أن يتمسك بمكارم الشريعة، فيصير من أولياء ا وخلفائه في الدنيا ومن
وكبير الهمة صغرت الدنيا في عينيه، فيكون خارجاE عن سلطان بطنه، فل يشتهي ما ل. مجاوريه في الخرة

ولما فقه سلفنا عن ا عز وجل. يجد، ول يكثر إذا وجد، ويكون خارجاE عن سلطان فرجه، فل يتعدى حدود ا
أمره، وتدبروا حقيقة الدنيا ومصيرهم إلى الخرة؛ استوحشوا من زخرفها، وتدبروا حقيقتها، فمالت قلوبهم عن
زينتها، وارتفعت هممهم فوق سفاسفها، وجعلوا الهموم هماE واحداE، هو إرضاء ا عز وجل ومجاورته في دار

إن ل عباداE فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة. كرامته
وحرصوا على إزاحة كل ما قد يعوقهم عن المضي قدماE نحو غايتهم، فلم. واتخذوا صالح العمال فيها سفنا

يستووا مع سائر الناس؛ لنهم انشغلوا بمعالي المور وتنزهوا عن سفاسفها، فكان لهم معايير يختلفون فيها عن
سائر الناس، مثال ذلك ما قاله الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد الزيدي مخاطباE كبيري الهمة في أنهم ليسوا

:كالناس، وأن اشتغالهم بمعالي المور يجعل لهم معايير تخالف ما لسائر الناس من المعايير، فيقول رحمه ا
وقال. اجعلوا النوافل كالفرائض، والمعاصي كالكفر، والشهوات كالسم، ومخالطة الناس كالنار، والغذاء كالدواء

ل يكن همك ما تأكل وما تشرب وما تلبس وما تنكح وما تسكن وما! يا غلم: عبد القادر الجيلني لغلمه
ولما هم. همك ما أهمك، فليكن همك ربك عز وجل وما عنده! تجمع، كل هذا هم النفس والطبع، فأين هم القلب؟

المام الجليل الليث بن سعد رحمه ا تعالى بفعل مفضول مباح لكنه ينافي العزيمة قال له إمام المدينة يحيى بن
:وقال المام المحقق ابن القيم رحمه ا تعالى. ل تفعل؛ فإنك إمام ينظر إليك: سعيد النصاري رحمه ا تعالى

هذا ينافي المراتب العالية، وإن لم: وقال لي يوماE شيخ السلم ابن تيمية قدس ا روحه في شيء من المباح
ورحل يحيى بن يحيى إلى المام مالك وهو صغير، وسمع. أو نحو هذا من الكلم. يكن تركه شرطاE في النجاة

وروي عنه أنه كان يوماE عند مالك في جملة من. منه وتفقه مع صغر سنه، وكان مالك يعجبه سمته وعقله
فخرج أصحاب مالك لينظروا إليه؛ فإنهم لم يروه من. حضر الفيل: أصحابه، إذ أتى رجل وصرخ فيهم فقال

لم لم تخرج فترى الفيل وهو ل: قبل، فانصرفوا عن الدرس ما عدا هذا الصغير يحيى بن يحيى ، فقال له مالك 
!يكون بالندلس؟ يعني أنت من الندلس، وليس فيها فيل، فلماذا لم تخرج مع أصحابك لتنظر إلى شكل الفيل؟

فأعجب به. إنما جئت من بلدي لنظر إليك وأتعلم من هديك وعلمك، ولم أجئ لنظر إلى الفيل: فقال له يحيى 
فل شك في أن مشاهدة حيوان غريب كالفيل لم يره النسان من قبل من! مالك ، وسماه عاقل أهل الندلس

المباح، لكن أمثال هؤلء الناس الذين حلقت هممهم في طلب معالي المور يجدون وقتهم أضيق من أن يشتغلوا
ولما فر عبد. بشيء من المباح، خاصة إذا كان ل يجني المرء من ورائه شيئاE لقضيته التي تشغله ليل نهار

إن هذه: الرحمن الداخل من العباسيين وتوجه تلقاء الندلس أهديت إليه جارية جميلة، فرمى إليها بصره وقال
همتي مشغولة في طلب معالي: يعني. من القلب والعين بمكان، وإن أنا اشتغلت عنها بهمتي فيما أطلبه ظلمتها

المور، فإن اشتغلت عنها بسبب همتي العالية فسوف أظلمها وأضيع حقها، وإن اشتغلت بها عما أطلبه ظلمت



فكبيرو الهمة ليسوا كسائر الناس في انشغالهم بفضول! همتي، ول حاجة لي بها الن، وردها على صاحبها
المباحات من الكل أو الشراب أو المنكح أو الملبس أو غير ذلك؛ لنهم يرون في ذلك نوعاE من الغفلة، ولذلك

وقال أمير المؤمنين في الحديث شعبة بن الحجاج رحمه ا. الراحة للرجال غفلة: قال عمر رضي ا عنه
أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح: وسأل رجل ابن الجوزي . ل تقعدوا فراغاE؛ فإن الموت يطلبكم: تعالى

. ......عند نفسك من الغفلة ما يكفيها: الملهي؟ فقال
 
 

أهمية علو الهمة في الطاعات في هذا الزمان 
 

ومما يؤسف له أننا في هذا الزمان ما زلنا نجد كثيراE من الناس حينما يجلس بعضهم إلى بعض فيرون علئم
E: الجد على رجل من الرجال يقولون له فيستدلون. ساعة وساعة، فأعط نفسك حظها، وإن لبدنك عليك حقا

والحقيقة أن الناس في هذا الزمان ل يحتاجون إلى تذكيرهم بحقوق. بشطر من الحديث ويدعون حقوقاE أخرى
الدنيا؛ لنه ل يوجد أحد منهم يقصر في أمر الدنيا، وكل الناس مشتغلون بعلم الدنيا وبمال الدنيا وبزخارف

الدنيا، وقل من يشتغل بأمر الخرة، فعند الناس من الغفلة ما يكفيهم، والناس الن في حاجة إلى من يزهدهم في
الدنيا ويرغبهم في الخرة، وهذا الكلم للمام ابن الجوزي، وكان في عصر كانت فتنة الدنيا فيه أخف بكثير

فإن اعترض معترض على هذا المعنى فنأتيه بكلم المام الجليل ابن القيم رحمه ا تعالى،. مما نقاسيه الن
فالمراد تقليل الراحة. ل بد من سمة الغفلة ورقاد الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، ول تتماد في الغفلة: حيث يقول

إلى أدنى ما يكفي الجسم، كل حسب صحته وطاقته، خاصة أن المؤمن في هذا الزمان أشد حاجة للنتباه
ومعالجة قلبه مما كان عليه المسلمون في العصور الماضية؛ لن المسلمين فيما مضى كانوا يجدون على الخير
أعواناE، وكانوا يعيشون في محيط إسلمي تسوده الفضائل، ويسوده التواصي بالحق، وكانت الرذائل والمعاصي

أما الن فإن المدنية الحديثة جعلت كفر. تجهد نفسها في التستر والتواري عن أعين العلماء وسيوف المراء
جميع مذاهب الكفار مسموعاE مبصراE، فجميع أنواع الكفر الن تجوس خلل ديارنا، وتغزونا في عقر دارنا،

وكل أنواع الملهي والفساد والفسق والفجور تغزونا في عقر دارنا، ول يكاد يخلو منها شبر من الرض،
فسهلت هذه المدنية الحديثة وصول هذه الضللت كلها عبر الذاعات والتلفزة والصحف، وجعلت إلقاءات
جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب، وصار سهلE جداE أن يتبع النسان كل أنواع الضلل وكل أنواع

التمويه والفساد، فقلبه يسمم ما بين وقت وآخر، ويكفي ما يحصل بصورة أو بأخرى من الطعن في شرائع
السلم، كأن توصف قوانين الشرائع السلمية بأنها قوانين قاسية، أو صارمة، أو وحشية، والعياذ بال، وما
أكثر الملحدة أصحاب دعوى حقوق النسان الذين يتكلمون بين وقت وآخر في الطعن في السلم من خلل

كما حصل قبل فترة في إعدام أربعة من التراك هربوا المخدرات إلى السعودية، وإذا بنا! استغلل الحداث
نسمع أصحاب حقوق النسان يتصارخون، ويرون أن هذه قسوة، ومن خلل ذلك يطعنون في إقامة حدود ا

في هذا الزمان إذا! سبحانه وتعالى، ويزعمون أنها تنافي ما يزعمونه من مبادئ حقوق النسان التي ضيعت
هلك داعية من الدعاة الواقفين على أبواب النار يدعون الناس إليها يمتدحونه بأنه ثبت على مبدئه إلى النهاية،

مثل تلك المرأة التي وقفت حياتها على حرب الدعوة، وشتم الحجاب ووصفه بأنه كفن ككفن الموتى، وهي الن
بنقاب ل تخلعه إلى أن يأذن ا، فالعجب أنهم يمتدحون الذين وصفهم- رغم أنفها-قد كفنت وتنقبت - ول الحمد-

فيمتدحون هؤلء وينفخون! الرسول عليه الصلة والسلم بأنهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها
فيهم كأنهم البطال، وكأنهم المجددون الذين يريدون الخير لهذه المة، فكل المعايير وكل القيم انقلبت بسبب

الغزو الفكري وسهولة تسربه إلى قلوب المؤمنين، فل شك في أنه ينبغي علينا أن نكون أعيناE منتبهة ومبصرة
تكاثرت الظباء على خراش فل يدري خراش ما: لما يأتينا من سهام الفتن التي تكاثرت علينا، وصدق القائل

يصيد فهذه الوسائل كلها جعلت إلقاءات جميع إخوان الشياطين بكل أنواعهم قريبة من القلوب، وبذلك زاد
احتمال تأثر المؤمن من حيث ل يريد ول يشعر بهذا المسموع أو المنظور، فضلE عن ارتفاع حكم السلم عن

الرض السلمية التي يعيش فيها، فوجب عليه شيء من المجاهدة والمراقبة لقلبه أكثر مما كان يجب على
السلف الصالح؛ لن البيئة حول السلف الصالح كانت كلها تؤزهم على الخير أزاE، والباطل منقمع ومهزوم

وما أصدق تصوير إمام تركيا بديع الزمان سعيد النورسي رحمه ا. ومنكسر، أما الن فالحال ل يخفى علينا
Eإن هذه المدنية السفيهة المصيرة للرض كقرية واحدة يتعارف أهلها: تعالى حين بسط هذه الحقيقة وجلها قائل

ويتناجون بالثم وما ل يعني بالجرائد صباحاE ومساءE غلظ بسببها وتكاثف بملذها حجاب الغفلة، بحيث ل



فالنسان ل يستطيع أن يخرج من أسر هذا التأثير العلمي وتأثير السموم من. يخرق إل بصرف همة عظيمة
كل مكان إل بهمة عظيمة كالقوة التي يحتاج إليها الصاروخ كي يتحرر من جاذبية الرض، فل بد من قوة

دافعة له أقوى من الجاذبية حتى يتحرر منها، ونحن كلما زاد الثقل علينا نحتاج إلى قوة دافعة أقوى كي نتحرر
وانتبه من رقدة الـ ـغفلة: من هذه الضغوط، وليس ذلك إل بقوة الرادة أو الهمة كما بينا من قبل، يقول الشاعر

......فالعمر قليل واطرح سوف وحتى فهما داء دخيل 
 
 

عزة المسلمين بإسلمهم
 

إذا قارنا أحوالنا بأحوال السلف الصالح رضي ا تعالى عنهم نجد الفرق شاسعاE والبون شاسعاE، فالمام أحمد
رحمه ا تعالى بذل كل ما في وسعه من أجل الدفاع عن الدين، ولم يرض بدون بذل الجهد القصى في سبيل

أتيت بأقصى: يعني. لقد أعطيت المجهود من نفسي! يا بني: نصرة الدين، لسيما في زمن المحنة، يقول لبنه
ومن قبله قال الصديق خليفة رسول ا صلى ا عليه وآله. ما أقدر عليه في سبيل التصدي للباطل والضلل

Eعن هذا المعنى أيضا Eوا ما نمت فحلمت، ول توهمت فسهوت، وإني لعلى السبيل ما زلت: وسلم معبرا.
فانظر كيف يصور خليفة رسول ا صلى ا عليه وآله وسلم و الصديق الكبر حروب الردة والفتوح

السلمية أنها شغلته حتى أنه ما كان يستغرق في نومه، فما كان يتمتع بنوم عميق حتى يحلم؛ لن كل نومه
كان نوماE من الدرجة اليسيرة دون أن يستغرق في نوم عميق؛ لنه ما كان يتاح له أن ينعم بشيء من النوم حتى

فكبيرو الهمة التعب في حقهم لهو، فهو لهوهم الذي يحبونه ويشغفون به، فمتعتهم أن يضحوا وأن يبذلوا! يحلم
قلب يطل على أفكاره ويد تمضي المور ونفس لهوها التعب فالتعب والكدح: وأن يجاهدوا، يقول الشاعر

وفي تراثنا السلمي مواقف رائعة تخبر عن علو همة سلفنا! والسهر والجهاد هو اللهو عند هؤلء القوم
الصالح رحمهم ا تعالى، وتعلن عن نظرتهم العميقة إلى حقائق الشياء وتساميهم على المظهرية الجوفاء

هم عن سفاسف التطور الكاذب، واعتزازهم بانتمائهم إلى الدين الحنيف دين العزة والكرامة، فمن ذلك ما Zف]ع ر\ وت\
خرج عمر بن الخطاب إلى الشام فاستقبله أبو عبيدة بن الجراح ، فأتى على مخاضة: صح عن ابن شهاب قال

من الماء و عمر على الناقة، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض بها
تخلع نعليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام! أأنت تفعل هذا! يا أمير المؤمنين: المخاضة، فقال أبو عبيدة 

فخشي أن يراه البطارقة من سور بيت. ل يسرني أن أهل البلد استشرفوك! ناقتك وتخوض بها المخاضة؟
لو قال- أتوجع: اسم فعل مضارع بمعنى: وهي-أوه : المقدس على هذه الهيئة، فقال عمر رضي ا تعالى عنه

لجلعته نكالE لمة محمد صلى ا عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم، فأعزنا ا بالسلم،- يا أبا عبيدة-ذا غيرك 
وهذه. فما أعظم هذه القاعدة التي هي سنة من سنن ا سبحانه وتعالى. فمهما نطلب العزة بغيره أذلنا ا

المنطقة التي حصلت فيها تلك المقولة العمرية تسمى اليوم ظلماE وعدوناE منطقة الشرق الوسط، فالغربيون
قسموا بلد غيرهم إلى شرق أوسط وأقصى وأدنى بالنسبة للمبراطورية النجليزية التي لم تكن تغرب عنها

الشمس، فهذه التسمية تسمية استعمارية تنسب إلى بريطانيا، فجعلوا بريطانيا هي الساس، ونحن شرق أوسط
إنا كنا أذل: وأبعد وأدنى بالنسبة إليهم، هذه المنطقة التي تمثل العالم السلمي كانت قبل السلم كما يقول عمر

فما كان لهم أي شأن، وكانوا أحقر المم، وهذا يعكس تأثير البيئة، فإن البيئة في هذه المنطقة تدفع إلى. قوم
الدعة والراحة والخمول والكسل والتأخر والتخلف، ومعلوم أن أعظم ما يؤثر على النسان هو البيئة، ول يلغي
تأثير البيئة ول يصححه إل العقيدة الدينية، فهذا هو الصل في هذه المنطقة، كانوا أذل المم وأحقر المم، كانوا
:أميين جهلة، كانوا متخلفين محتقرين من كل المم، فآتاهم ا سبحانه وتعالى السلم وفيه شرفهم، كما قال ا

̂ر̂كم[  ك[ Zذ ZيهZا ف Eاب ت\ Ẑكم[ ك ا إZل\ي[ ن\ ل[ ، فأعزهم ا سبحانه وتعالى بالسلم، وكانت آية من آيات ا]10:النبياء[ل\ق\د[ أ\نز\
سبحانه وتعالى التي تدل على صدق هذا الدين، وأنه دين ا حقاE، حيث أخرج هذه المة الجائعة الحافية العارية
الجاهلة من الظلمات إلى النور، فصارت أرقى أمة وخير أمة أخرجت للناس، وأفضل أولياء ا على الطلق

فالسلم هو الذي استطاع أن يلغي تأثير البيئة في هؤلء. خرجوا من هذه المة العظيمة، وذلك بالسلم فقط
العرب، وبه اعتزوا، وا سبحانه وتعالى يعاقب من كفر بنعمته، فإذا كان السلم هو سبب عزكم فهناك قانون

وسنة من سنن ا ل تتبدل ول تتحول، وهي أنكم متى ما كفرتم بنعمة ا التي هي نعمة السلم التي هي
فكل ما نعاينه اليوم من. عزكم ومجدكم فستعودون لتأثير البيئة من جديد، وستكونون أحقر المم وأذل المم

ة^ ز_ Zال[ع Z _ Zل البلء ومن العناء ومن التخلف ومن الذل ومن الهوان هو بسبب أننا طلبنا العزة من غير دين ا، و\



ل\̂مون\  ع[ افZقZين\ ل ي\ ن_ ال[̂من\ Zل\ك نZين\ و\ Zم لZل[̂مؤ[ ̂سولZهZ و\ لZر\ فما نحن عليه الن هو الوضع الطبيعي؛ لننا]. 8:المنافقون[و\
إنا كنا أذل قوم، فأعزنا: بدون السلم نرجع إلى تأثير هذه البيئة، وبالسلم فقط نعتز ونرقى، ولذلك قال عمر 

:، قال-ومهما أداة شرط، فكلما وجد الشرط وجد المشروط، وإذا فقد الشرط فقد المشروط-ا بالسلم، فمهما 
فهذه هي الحقيقة التي يحاول أعداء الدين أن يخفوها، ويحاولون أن يربطوا. فمهما نطلب العز بغيره أذلنا ا

تخلفنا وتأخرنا بالسلم، وكذبوا وا، فما أصابنا ما أصابنا إل بسبب بعدنا عن السلم، فهذه هي الحقيقة التي
يعرفها أعداء السلم جيداE، ولذلك هم حريصون أشد الحرص على أن يفصلوا بيننا وبين السلم، وأن يشوهوا
صورة السلم، وأن ينفرونا من السلم، وأن يقضوا على اعتزازنا بالسلم، وأن يفصلونا عن تاريخنا المجيد

تلقاك! يا أمير المؤمنين: قال له أبو عبيدة : وفي الرواية الخرى. الذي به صرنا خير أمة أخرجت للناس
. ......إنا قوم أعزنا ا بالسلم، فلن نتبع العزة بغيره: فقال عمر ! الجنود وبطارقة الشام وأنت على حالك هذه

 
 

كسوة الجساد وأثرها على بواطن النفوس
 

دخل أعرابي رث الهيئة بالي العباءة على أمير المؤمنين معاوية رضي ا تعالى عنه، فاقتحمته عينه، فعرف
إن العباءة ل تكلمك، ولكن يكلمك من! يا أمير المؤمنين: العرابي ذلك في وجه معاوية رضي ا عنه، فقال

هو السيد الشريف المقدم عند: فأدناه فإذا به مدره فصاحة في القول وبلغة، فجعله من خاصته، والمدره. فيها
والمام شيخ السلم النووي رحمه ا تعالى كان إذا رآه الرائي ظنه شيخاE من فقراء سكان. الخصومة والقتال

القرى، فل يأبه له، ول يخيل إليه أن هذا الشخص الذي يلبس هذه الملبس والذي يظهر بهذه الهيئة له أي قدر
فإذا سمعه يدرس أو يقرر أو يحدث فغر فاه وحملق بعينيه عجباE من هذه السمال أن تنكشف عن جوهر! يذكر

ول عجب، فالتراب مكمن الذهب، ولكن الناس في كل زمان! نفيس وعبقرية نادرة في العلم والزهد والتقوى
ومكان يغرهم حسن الهيئة وجمال الهندام، فإذا رأوا من هذه صفته وقروه وعظموه قبل أن يعرفوا ما وراء هذه

ترون بلوغ المجد أن ثيابكم يلوح عليها: يقول الشاعر. البزة، وقد يكون فيها نخاع ضان وفكر بائس وقلب حائر
E: ويقول المتنبي . فصلها وبصيصها وليس العلى دراعة ورداءها ول جبة موشية وقميصها ل يعجبن مضيما

حسن بزته وهل يروق دفيناE جودة الكفن فإذا كان حياE وهو في الحقيقة ميت فهل الثياب التي يتباهى بها تنفعه
فما هي إل كفن؛ لن هذا إنسان ميت ل يعيش ل ول للسلم ول لطاعة ا، إنما يعيش للدنيا،! مهما لمعت؟

فإذا أعجب بما عليه من الملبس، وظن أن هذه هي قيمته فهو كالميت الذي يعجب الناس. فهو والميت سواء
ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا إن الجمال معادن ومناقب: ويقول آخر! بالكفن الذي يغطيه وهو ميت

أورثن حمدا ورأينا العجب من صبر السلف على شظف العيش ومعاناة الفقر، إذ كانوا قد أحصروا في سبيل
حفظ الدين، ووقفوا حياتهم على حراسة السنة، فهذا المام العلم إبراهيم بن إسحاق الحربي رحمه ا تعالى

E: يقول أفنيت عمري ثلثين سنة برغيفين كل يوم، إن جاءتني بهما أمي أو أختي أكلت، وإل بقيت جائعاE عطشانا
وكان أسهل شيء عليه أن يخرج لطلب الدنيا ويتجر ليغنى ويثرى، لكنه أراد أن يعز الدين،! إلى الليلة الثانية

وأراد أن يتعلم الدين، وأحصر نفسه في سبيل إعزاز الدين وحماية السنة الشريفة، فمن أجل ذلك لم يتفرغ
وأفنيت ثلثين سنة من عمري برغيف واحد في اليوم والليلة، إن جاءتني امرأتي أو: لطلب هذه الدنيا، يقول

:ثم يقول المام الحربي رحمه ا تعالى! إحدى بناتي به أكلته، وإل بقيت جائعاE عطشاناE إلى الليلة الخرى
والن آكل نصف رغيف وأربع عشرة تمرة، إن كان برنياE، أو نيفاE وعشرين إن كان دقلE، ومرضت ابنتي
فمضت امرأتي فأقامت عندها شهراE، فقام إفطاري في هذا الشهر بدرهم ودانقين ونصف، ودخلت الحمام

وقال أبو القاسم بن بكير. واشتريت صابوناE بدانقين، فقامت نفقة شهر رمضان كله بدرهم وأربعة دوانق ونصف
ما كنا نعرف من هذه الطبخة شيئاE، كنت أجيء من عشي إلى عشي وقد هيأت: سمعت إبراهيم الحربي يقول: 

كنت: وقال أبو علي الخياط المعروف بالميت. أو باقة فجل- وهو شحم-لي أمي باذنجانة مشوية أو لعقة بن 
قم إلى شغلك، فإن عندي! يا أبا علي: يوماE جالساE مع إبراهيم الحربي على باب داره، فلما أن أصبحنا قال لي

أكل الورق الخضر في عشائه، وفي اليوم التالي يتغدى! فجلة قد أكلت البارحة خضرها أقوم أتغدى بجزرتها
! ......على الحذرة من الفجلة

 
 

سبب انتصار المسلمين على الفرس والروم في زمن قصير 



 
لقد دهش المؤرخون للسرعة التي أقام بها المسلمون دولتهم، وانهارت بها أمامهم المبراطوريتان العظيمتان

في ذلك الوقت، ولم يدرك الكثير منهم سر عظمة هذه المة الناشئة الذي يكمن في المدد الرباني لهؤلء
̂نوا  ين\ آم\ Ẑتوا ال_ذ aب ث\ ، لكن أتاهم]12:النفال[المجاهدين، والمدد الرباني ل يقتصر على المدد اللهي بالملئكة ف\

إمداد ا سبحانه وتعالى بمفاهيم وقيم ومقومات أهلتهم لقيادة البشرية، فالمسلمون الوائل لما قادوا البشرية ما
تم هذا المر بخبط عشواء أو فلتة، وإنما كان بمؤهلت وبمسوغات استحقوا بها إمامة البشرية، فهذه المقومات

والمفاهيم والقيم والمؤهلت انتزعوا القيادة من قيم هابطة ومفاهيم متخلفة وعقائد فاسدة ومثل مهترئة، فقد كانت
المواجهة صراعاE بين حضارتين مختلفتين كل الختلف في القيم والمفاهيم والمنطلقات، وكان من الطبيعي أن
ا ا م\ أ\م_ ̂ب ̂جف\اءE و\ ه\ ذ[ ̂د ف\ي\ ب\ ا الز_ أ\م_ تسري سنة ا عز وجل في خلقه ويمضي قانونه المحكم في أن البقاء للصلح ف\

 Zض ̂ك̂ث فZي ال\ر[ م[ نف\̂ع الن_اس\ ف\ي\ فلنطالع الن صوراE من هذه المواجهة بين الحضارتين، والتي]. 17:الرعد[ي\
حسمت نتيجة الصراع قبل المواجهة المسلحة لصالح حزب ا المصلحين، فمن يقارن بين الحضارة السلمية
والقيم السلمية والدعوة السلمية وبين ما كان عليه الفرس أو الروم في ذلك الوقت يجد أن النتيجة محسومة

وهذه النماذج نحن نحتاج إليها جداE في هذا. مسبقاE، وأنها قطعاE في صالح المسلمين قبل أن يتم التصادم الحربي
الزمان في مواجهة الغرب الذي يمثل العدو الول للسلم، والغرب يدرك هذه الحقائق جيداE، ولكن للسف أن

المسلمين ل يقرءون ول يلتفتون إلى هذه الشياء، وهم يعرفون جيداE أن هذه المة لو مكنت أو تمكنت من إعادة
تحكيم السلم من جديد، ولو نفخ فيها روح السلم من جديد لما وقفت أمامها قنابل نووية ول هيدروجينية ول

،Eولذلك لما حددوا أن عدوهم الول هو السلم لم يكن ذلك اعتباطا ،Eصواريخ ول شيء، إنهم يعرفون ذلك جيدا
بل هو عن دراسة، وهم يدرسون تاريخنا بمنتهى العمق، ويعرفون طبيعة هذا الدين، ويعرفون أنه الدين الوحيد

.القادر على أن يحيي هذا الموات وأن ينفخ الروح من جديد في هذه المة، وهذا مجرب من قبل وحتى الن
Eوحالهم معروف ل يخفى على أحد، ومع: فمثل ،Eالمجاهدون الفغان انتصروا على الروس بأشياء يسيرة جدا

ذلك استطاعوا أن يكونوا مسماراE قوياE في نعش الدب الحمق، ول نقول الن الدب الحمر، فقد ذهبت الحمرة
وبقي الحمق، فهذا الدب الحمق ذل واستصغر وهان وانهار وتحطم وصار أضحوكة للعالم وعبرة من العبر،

E-ومزقهم ا سبحانه وتعالى شر ممزق على يد هؤلء المجاهدين الضعاف، وما زالوا حتى اليوم  يمزقون- أيضا
وهكذا أيضاE بالنسبة للغرب، فهو يعرف. على يد المسلمين في الشيشان رغم ضعفهم بالنسبة لهذا الدب الحمق

جيداE أن السلم هو عدوه الول؛ لنه هو الوحيد القادر على أن يتحداه حضارياE، فأنت إذا قارنت بين أحكام
السلم وأهداف السلم وغايات السلم ووسائل السلم ورسالة السلم وبين ما عليه الغرب فالمعادلة
محسومة قطعاE، فالغرب يقيم حضارته على القيم الكاذبة التي يسمونها زوراE حقوق النسان، ومن خللها

عدو النسان- في الحقيقة-يستعبدون المم، فأمريكا الن تعيث في الرض فساداE بهذه الشعارات الكاذبة، وهي 
الول، فالقيم التي عندهم هي تهديم السرة، وشيوع الفواحش، وتحلل الروابط الجتماعية، والظلم والقهر

والستعباد الموجود في العالم الغربي، وهذا يعرفه جيداE من يعيش بينهم ومن يخبر عن أحوالهم، فالبديل الوحيد
الذي يمكن أن يحل محل الغرب في قيادة البشرية بجدارة وتأهل وبمقومات حقيقية ل وهمية هو السلم، وهم

، فيحاولون تجفيف منابع)الوقاية خير من العلج: (يعرفون ذلك جيداE، وهذا هو سر محاولتهم الن تطبيق مبدأ
السلم، ويحاولون غسل مخ المسلمين، ويلهونهم حتى ل تبقى لهم قضية، وحتى ل يصلحوا ل للجهاد ول
للدفاع ول أن يعيشوا لمبدأ، بل الذي يكون عندهم هو الفلم والفنانون والرياضة والدش والتلفزيون واللهو

والغناء، وغير ذلك من السفاهات حتى ل يبقى هناك قضية، فالذي ينظر إلى أحوال المسلمين اليوم هل
ما هذه! هل هؤلء هم الذين بعث فيهم رسول ا عليه الصلة والسلم؟! سيعتبرهم الذين نزل فيهم القرآن؟

هل! هل هؤلء هم خير أمة أخرجت للناس؟! الحوال التي نرى عليها الشباب والبنات من الفسوق والعصيان؟
إنهم! هؤلء أحفاد أبي بكر و عمر و خالد بن الوليد و صلح الدين اليوبي وغيرهم من المجاهدين والبطال؟

وبالرغم مما. يريدون أن يقطعوا صلتنا بهذا المدد، كي ل ندرك ذاتنا، وكي ل نعود لنهددهم بالخطر من جديد
نحن فيه من ضعف إل أنك إذا قارنت بين الحضارتين فأي إنسان منصف سيحسم النتيجة قطعاE لصالح السلم

. ......قبل أن تحسم بأي وسيلة أخرى
 
 
 

من أخبار فتح مصر 



 
في العصر الول حسمت النتيجة للمسلمين لما قورن بين الحضارة السلمية وحضارة الفرس والروم، فلما

غزا عمرو بن العاص رضي ا تعالى عنه بجيشه مصر وعليها المقوقس بعث إليه عمرو عشرة رجال منهم
وقد. عبادة بن الصامت رضي ا تعالى عنه، وكان عبادة شديد السواد، وكانت الحادثة على حدود السكندرية

تشرفت السكندرية بهؤلء الصحابة الذين أخرجوا مصر من الظلمات إلى النور، فكم يفخر النسان ويفرح
ويتهلل وجهه إذا استحضر أن عمرو بن العاص أتى إلى هذه المدينة التي هي السكندرية، وقد كانت العاصمة،

وفيها سور عمرو بن العاص الذي في الشللت، فهو السور الذي كان يحيط بمدينة السكندرية، فشرفت هذه
البقعة من بلد ا سبحانه وتعالى بهؤلء الطهار البرار الذين جاءوا ليخرجوا أهل مصر من الظلمات إلى
النور، وكم نتحسر حينما نرى من يحملون أسماء المسلمين وكل همهم أن يمحوا تماماE أثر ما فعله عمرو بن

العاص وصحبه البرار، وأن يعيدونا إلى ما كنا عليه قبل تشرف مصر بالفتح السلمي العظيم الذي يسمونه
كذباE وزوراE وتزويراE وتضليلE بالفتح العربي، وما كان فتحاE عربياE، وإنما كان فتحاE إسلمياE خالصاE لنشر دين ا

لما أتى هؤلء الصحابة رضي ا عنهم إلى المقوقس ، وكان عبادة شديد السواد،. سبحانه وتعالى في الفاق
وقد أمره عمرو بأن يكون متكلم القوم، ول يجيب الروم إلى شيء دعوه إليه إل إلى إحدى الخصال الثلث، فلما

دخلت رسل المسلمين إلى المقوقس وعلى رأسهم عبادة هابه المقوقس ، وخاف من منظره؛ لن عبادة كان
Eشديد البأس، وكان شديد السواد، فصرخ المقوقس قائل Eقويا Eنحو عني هذا السود وقدموا غيره يكلمني: طويل.

E انظر من البداية إلى الصراع بين الحضارتين، بين قيم وقيم، بين مثل. إن هذا السود أفضلنا: فقال الوفد جميعا
Eومثل، فقال الوفد جميعا :E إن هذا السود أفضلنا رأياE وعلماE، وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنا نرجع جميعا

فاستعجب واستغرب. إلى قوله ورأيه، وقد أمره المير دوننا لما أمره، وأمرنا أن ل نخالف رأيه وقوله
إن السود والبيض سواء عندنا، ل يفضل أحد أحداE إل بفضله وعقله، وليس: المقوقس مما قالوا، ثم قالوا له

ول شك في أن المقوقس كان قد ساءه وجود عبادة بن الصامت رضي ا عنه للونه السود، وظن أن. بلونه
اختيار عمرو له ليكون متكلم القوم إنما كان تصغيراE لمقام المقوقس وتحقيراE لشأنه، لكن ل يمكن أن يخطر هذا

فلما أجمع رسل المسلمين على أن. ببال عمرو بن العاص ول بأحد من المسلمين رضي ا تعالى عنهم
المتحدث باسمهم جميعاE عبادة لم ير المقوقس بداE من محادثة عبادة ومفاوضته، فأومأ إليه أن يتكلم برفق حتى ل

إن فيمن خلفت من أصحابي ألف رجل: يزعجه، فقال عبادة لما رآه يخاف من منظره ومن شكله بهذه الصورة
فانظر. أسود كلهم أشد سواداE مني، وإني ما أهاب مائة رجل من عدوي لو استقبلوني جميعاE، وكذلك أصحابي

وهذا كلم صدق وعن جدارة، وليست هذه الحرب كالحرب النفسية الكاذبة في هذا الزمان،! إلى الحرب النفسية
إن فيمن خلفت من: فهو أراد أن يقذف في قلبه الرعب عندما رآه مرتعباE، فقال له هذه العبارات العظيمة

،Eمني، وإني ما أهاب مائة رجل من عدوي لو استقبلوني جميعا Eأصحابي ألف رجل أسود كلهم أشد سوادا
وكذلك أصحابي، وذلك إنما رغبتنا وهمتنا في الجهاد في ا واتباع رضوانه، وليس غزونا عدونا ممن حارب
ا لرغبة في دنيا ول طلباE للستكثار منها؛ لن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يسد بها جوعه بليله ونهاره، وشملة

يلتحفها؛ لن نعيم الدنيا ليس بنعيم، ورخاءها ليس برخاء، إنما النعيم والرخاء في الخرة، وبذلك أمرنا ا
وأمرنا به نبينا، وعهد إلينا أن ل تكون همة أحدنا من الدنيا إل ما يمسك جوعته ويستر عورته، وتكون همته

هل: فوقع هذا القول في نفس المقوقس وقعاE شديداE، وقال لصحابه. وشغله في طلب رضوانه وجهاد عدوه
ثم أقبل على عبادة وأراد أن. إن هذا وأصحابه قد أخرجهم ا لخراب الرض! سمعتم مثل كلم هذا الرجل؟

قد سمعت مقالتك وما ذكرت! أيها الرجل الصالح: يسلك معه طريقاE للرهاب الملبس بقالب من النصح، فقال له
عنك وعن أصحابك، ولعمري ما بلغتم وما ظهرتم على من ظهرتم عليه إل لحبهم الدنيا ورغبتهم فيها، وقد

توجه إلينا لقتالكم من جمع الروم ما ل يحصى عدده، قوم معروفون بالنجدة والشجاعة، ل يبالي أحدهم من لقي
ول من قاتل، وإننا لنعلم أنكم لن تقدروا عليهم ولن تطيقوهم لضعفكم وقلتكم، ونحن تطيب أنفسنا أن نصالحكم

على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين دينارين، ولميركم مائة دينار، ولخليفتكم ألف دينار، فتقبضونها
فنظر إليه عبادة بن الصامت رضي ا عنه شامخاE،. وتنصرفون إلى بلدكم قبل أن يغشاكم ما ل قوام لكم به

Eل يغرن نفسك ول أصحابك ما تخوفنا به من جمع الروم وعددهم! يا هذا: وخاطبه بصوت كله ثقة وإيمان قائل
ا ل نقوى عليهم، فلعمري ما كان هذا بالذي تخوفنا به، ول بالذي يكسرنا عما نحن فيه، إن قتلنا وكثرتهم، وأن_

عن آخرنا كان أمكن لنا في رضوانه وجنته، وما من شيء أقر لعيننا ول أحب إلينا من ذلك، وإن ا عز وجل
ين\ : قال في كتابه ZرZاب ع\ الص_ ̂ م\ ا_ Z و\ نZ ا_ ةE بZإZذ[ ثZير\ ةE ك\ ل\ب\ت[ فZئ\ لZيل\ةb غ\ ةb ق\ ن[ فZئ\ Zم[ م ، وما من رجل منا إل]249:البقرة[ك\

وهو يدعو ربه صباح مساء أن يرزقه الشهادة، وأن ل يرده إلى بلده ول إلى أرضه ول إلى أهله وولده، فانظر



الذي تريد فبينه لنا، فليس بيننا وبينكم خصلة نقبلها منك ول نجيبك إليها إل خصلة من ثلث خصال، فاختر
أيتها شئت، ول تطمع نفسك في الباطل، بذلك أمرني المير، وبه أمره أمير المؤمنين، وهو عهد رسول ا

وقد أراد المقوقس أن يجعله يقبل شيئاE مما عرض عليه فلم يقدر على شيء،. صلى ا عليه وسلم من قبل إلينا
بل وقع قوله على آذان صماء، ووقف عبادة يرد عليه بعد أن نفذ صبره بقامته الشامخة، وأخذ يرفع يديه إلى

ل ورب هذه السماء ورب هذه الرض ورب كل شيء ما لكم عندنا من خصلة غيرها،: السماء ويقول له
فل- وهو الدخول في السلم-أما المر الول : عند ذلك اجتمع المقوقس بأصحابه فقالوا. فاختاروا لنفسكم

وبذلك رفضوا السلم، فلم يبق أمامهم إل الجزية أو. نجيب إليه أبداE، فل نترك دين المسيح إلى دين ل نعرفه
قالو هذا مع. إنا إذا أذعنا للمسلمين ودفعنا الجزية لم نعد أن نكون عبيداE، وللموت خير من هذا: الحرب، فقالوا

أنهم سيكونون آمنين على أنفسهم وأموالهم وذراريهم، مسلطين في بلدهم على ما في أيديهم وما يتوارثونه فيما
أجيبوني وأطيعوا: بينهم، وتحفظ لهم كنائسهم، ول يتعرض لهم أحد في أمور دينهم، فقال المقوقس لمن حوله

القوم إلى خصلة من هذه الخصال الثلث، فوا ما لكم بهم طاقة، وإن لم تجيبوا إليها طائعين لتجيبنهم إلى ما
يفتحون مشارق الرض) ل إله إل ا(وهكذا سار هؤلء الربانيون بمفتاح الجنة . هو أعظم منها كارهين

̂سو̂د، والموازين ومغاربها، ول يستعصي عليهم منها قطر، فالحصون تفتح، والقلوب تفتح، والقيم الصحيحة ت\
. تصحح

 
 
 

من أخبار فتح فارس 
 

وهناك صورة أخرى تجلت فيها أصالة التربية المحمدية لخير أمة أخرجت للناس عندما كانت تشغل الدنيا في
اهتمامهم القدر الضئيل الذي تستحقه، أما الخرة التي هي الهم الكبر عندهم فهي الغاية العظمى والحياة

جاء سعد بن أبي وقاص رضي ا تعالى عنه حتى نزل القادسية، والمسلمون الذين معه نحو. الحقيقية الخالدة
سبعة آلف، والفرس يبلغون ثلثين ألفاE أو نحواE من ذلك، وكانت نبال المسلمين وعدتهم موضع سخرية أهل

وهي كلمة بالفارسية تعني المغزل، فكانوا يسخرون من. دوك دوك: فارس، وجعلوا يشبهونها بالمغازل فيقولون
القواس ويشبهونها بالمغزل الذي يغزل به القطن، وقالوا هذا تعبيراE عن ازدرائهم للمسلمين واحتقارهم إياهم،

فلما أدخل رسل المسلمين على كسرى. ارجعوا! ل يد لكم ول قوة ول سلح، فما جاء بكم؟: وكأنهم يقولون لهم
يزدجرد جعل أهل فارس يسوءهم ما يرون من حالهم وحال خيلهم، فلما دخلوا على يزدجرد أمرهم بالجلوس،
وكان سيء الدب، فكان أول شيء دار بينه وبينهم أن أمر الترجمان أن يسألهم عما يسمون تلك الغطية التي
يلبسونها، وهذا من سوء أدبه، حيث لم يبدأ في الحوار مع هؤلء المرسلين في القضية التي أرسلوا من أجلها،

ولكن أراد أن يسخر من رداءة ثيابهم، فهذه هي القيم الفارسية والموازين التي يزنون بها الناس، فكان الصحابة
رضي ا عنهم كلما سأل واحداE منهم يجيبه جواباE يجعله يتطير من الجواب، وهذا من الحرب النفسية، فلما

إني ل أعلم في الرض أمة كانت أشقى ول: عرض النعمان بن مقرن دعوة السلم على كسرى قال كسرى 
أقل عدداE ول أسوأ ذات بين منكم، وقد كنا نوكل عليكم القرى فيكفوننا إياكم، ل تغزون فارس ول تطمعون أن

دعاكم صرفنا لكم قوتاE إلى- الفقر: أي-تقوموا لهم، فإن كان عددكم زاد وكثر فل تغتروا، وإن كان الجهد 
فأسكت القوم، فقام المغيرة بن زرارة. خصبكم، وأكرمنا وجوهكم، وكسوناكم، وملكنا عليكم ملكاE يرفق بكم

إنك قد وصفتنا صفة لم تكن بها عالماE، فأما ما ذكرت من سوء الحال فما كان أسوأ! أيها الملك: السيدي فقال
حالE منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه الجوع، كنا نأكل الخنافس والجعلن والعقارب والحيات فنرى ذلك طعامنا،
وأما المنازل فإنما هي ظهر الرض، ول نلبس إل ما غزلنا من أوبار البل وأشعار الغنم، ديننا في الجاهلية أن
يقتل بعضنا بعضاE، ويغير بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا ليقتل ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه،

 Eنعرف نسبه ونعرف- صلى ا عليه وسلم-فكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك، فبعث ا إلينا رجل
وجهه ومولده، فأرضه خير أرضنا، وحسبه خير أحسابنا، وبيته أعظم بيوتنا، وقبيلته خير قبائلنا، وكان خيرنا

والشارة هنا إلى. في الحال التي كنا فيها، وأصدقنا وأحلمنا، فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد أول من ترب كان له
فدعانا إلى أمر فلم يجبه أحد أول من ترب: الصديق الكبر رضي ا تعالى عنه، والترب قرينك في السن، قال

كان له، وكان الخليفة بعده، فآمن وكفرنا، وصدق وكذبنا، وزاد ونقصنا، فلم يقل شيئاE إل كان، فقذف ا في
قلوبنا التصديق له واتباعه، فصار بيننا وبين رب العالمين، فما قال فهو قول ا، وما أمرنا فهو أمر ا، فقال



إنني أنا ا وحدي ل شريك له، كنت ولم يكن شيء، فإن رحمتي أدركتكم فبعثت إليكم هذا: إن ربكم يقول: لنا
الرجل لدلكم على السبيل التي بها أنجيكم من عذابي، ولحلكم داري دار السلم، فنشهد عليه أنه جاء بالحق

من تابعكم على هذا فله ما لكم وعليه ما عليكم، ومن أبى فاعرضوا عليه الجزية، ثم: من عند الحق، وقال
امنعوه مما تمنعون منه أنفسكم، ومن أبى فقاتلوه، فأنا الحكم بينكم، فمن ق^تل منكم أدخلته جنتي، ومن بقي منكم
أعقبته النصر على من ناوأه، فاختر إن شئت الجزية عن يد وأنت صاغر، وإن شئت فالسيف، أو تسلم فتنجي

لول: فقال. ما استقبلت إل من كلمني، ولو كلمني غيرك لم أستقبلك به: فقال! أتستقبلني بمثل هذا ؟: فقال. نفسك
ائتوني بوقر من التراب، واحملوه على أشرف هؤلء، ثم سوقوه: وقال. أن الرسل ل تقتل لقتلتكم، ل شيء لكم

حتى يخرج من باب المدائن، وارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أني مرسل إليكم رستم حتى يدفنكم في خندق
فتقدم عاصم بن عمرو. القادسية وينكل بكم، ثم أورده بلدكم حتى أشغلكم في أنفسكم بأشد مما نالكم من سابور

واحتمل وقر التراب واعتبره فألE حسناE على الظفر بأرضهم، وأن ا سبحانه وتعالى سوف يظفرهم بأرضهم،
وقد تطير من ذلك رستم، وجعله علمة على أن ا سلبهم أرضهم وأبناءهم للمسلمين، ثم إن كسرى بعث أهل

هم وعلى رأسهم رستم، حتى إذا نزل رستم بالعقيق على منقطع معسكر المسلمين راسل Zد فارس بعددهم و̂عد\
أنتم: رستم زهرة فخرج إليه حتى وافقه، فأراد أن يصالحه ويجعل له جعلE على أن ينصرفوا عنه، وجعل يقول

صدقت، قد كان ما تذكر، وليس أمرنا أمر أولئك: فقال له زهرة . جيراننا، وقد كانت طائفة منكم في سلطاننا
ول طلبتنا، إنا لم نأتكم لطلب الدنيا، إنما طلبتنا وهمتنا الخرة، كنا كما ذكرت يدين لكم من ورد عليكم منا،

ويضرع إليكم ويطلب ما في أيديكم، ثم بعث ا تبارك وتعالى إلينا رسولE فدعانا إلى ربه فأجبناه، فقال لنبيه
إني قد سلطت هذه الطائفة على من لم يدن بديني، فأنا منتقم بهم منهم، وأجعل لهم الغلبة: صلى ا عليه وسلم

وما: فقال له رستم . ما داموا يقرون به، وهو دين الحق ل يرغب عنه أحد إل ذل، ول يعتصم به أحد إل عز
أما عموده الذي ل يصلح منه شيء إل به فشهادة أن ل إله إل ا وأن محمداE رسول ا، والقرار بما: هو؟ قال

وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة: وأي شيء أيضاE ؟ قال! ما أحسن هذا: جاء من عند ا تعالى، فقال
ثم قال! ما أحسن هذا: قال. والناس بنو آدم وحواء إخوة لب وأم: حسن، وأي شيء أيضاE ؟ قال: قال. ا تعالى

لو: أرأيت لو أني رضيت بهذا المر وعاهدتكم عليه ومعي قومي كيف يكون أمركم؟ أترجعون؟ يعني: رستم 
:قال. إي وا، ثم ل نقرب بلدكم أبداE إل في تجارة أو حاجة: دخلنا في السلم هل تتركوننا وتعودون؟ فقال

صدقتني وا، أما إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدعوا أحداE يخرج من عمله من السفلة وهم السافل، كانوا
وا أشرافهم: يقولون يعني أن الطبقة السفلى من المجتمع ل يمكن أن. إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا طورهم وعاد\

وا أشرافهم، فكأنه يريد يتساووا مع النبلء والملوك والمراء؛ لنهم إذا خرجوا من أعمالهم تعدوا طورهم وعاد\
نحن خير الناس للناس، فل نستطيع أن نكون كما: ميزة يمتاز بها على هؤلء الضعفاء، فأجابه زهرة فقال

فانصرف عنه، وطلب رستم مندوباE آخر، ثم إن. تقولون، فنحن نطيع ا في السفلة ول يضرنا من عصا ا فينا
سعداE أرسل ربعي بن عامر رضي ا عنه، فدخل على رستم وقد زينوا مجلسه بالنمارق والزرابي من الحرير،

وأظهر الللئ الثمينة العظيمة، وأراد أن يهزمه بهذه المظاهر، وكان عليه تاج، وأظهر غير ذلك من المتعة
ودخل ربعي بثياب مشققة، وترس وفرس قصيرة، ولم يزل راكبها. الثمينة، وقد جلس على سرير من ذهب

حتى داس بها على طرف البساط، فـربعي يريد أن يعلمه أن كل هذه المظاهر ل تساوي عندهم شيئاE، بل حقرها
بالفعل، وذلك أنه نزل عن فرسه وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سلحه ودرعه وبيضته على رأسه،

إني لم آتكم، وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإل رجعت فقال: فقال. ضع سلحك: فقالوا له
ما جاء بكم؟ فانظر إلى: فأقبل يتوكأ على رمحه فوق النمارق فمزق عامتها بالرمح، فقال له. ائذنوا له: رستم 

جواب رجل من جنود المسلمين، وانظر إلى فقهه لغايته من الحياة، وفهمه للرسالة التي يعيش من أجلها، وقارن
ا ابتعثنا: ما جاء بكم؟ فقال: فقال له. بين شباب المسلمين اليوم لترى لي شيء يعيشون، وما هدفهم وغايتهم

لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة ا، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الديان إلى عدل
السلم، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل منا ذلك قبلنا ذلك منه ورجعنا عنه وتركناه وأرضه

الجنة لمن مات: وما موعود ا؟ قال: قال. يليها دوننا، ومن أبى ذلك قاتلناه أبداE حتى نفضي إلى موعود ا
هل رأيتم كلماE قط أوضح ول! ما ترون؟: فقال رستم لرؤساء أهل فارس. على قتال من أبى، والظفر لمن بقي

معاذ ا لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدع دينك لهذا الكل، أما ترى إلى: فقالوا! أعز من كلم هذا الرجل؟
وأقبلوا يسخرون من. ل تنظروا إلى الثياب ولكن انظروا إلى الرأي والكلم والسيرة! ويحكم: فقال! ثيابه؟

سلحه ومن ملبسه ومن هيئته، فأبى الفرس دعوة الحق، واختاروا المنازلة، فنصر ا المسلمين وهزموا
وكان يزدجرد ملك الفرس قد أرسل يستنجد بملك الصين، ووصف له المسلمين ودعوتهم وما. فارس وسبوهم



وآخره- في الشام: يعني-إنه يمكنني أن أبعث لك جيشاE أوله في منابت الزيتون : هم عليه، فأجابه ملك الصين
في الصين، ولكن إن كان هؤلء القوم كما تقول فإنه ل يقوم لهم أهل الرض، فأرى لك أن تصالحهم وتعيش

فهذه نماذج تدل على موقع الدنيا في قلوب الرعيل الول، ولو استطردنا لوجدنا عشرات. في ظلهم وظل عدلهم
. الصور في التاريخ السلمي تعكس هذا المعنى

 
 

كبير الهمة عصامي ل عظامي 
 

E هو من ساد بشرف نفسه، وهو الذي يبني: والعصامي. من خصائص عالي الهمة كونه عصامياE ل عظاميا
مجده بنفسه، وفي مقابله العظامي، وهو من ساد بشرف آبائه، فهو يفخر بآبائه الذين صاروا عظاماE، فلذلك

أما العصامي فهو الذي يسود بنفسه، نسبة إلى عصام بن شهبر حاجب النعمان. عظامي: ينسب إليهم ويقال له
فإني ل ألومك في دخولي: بن المنذر الذي قال له النابغة الذبياني حين حرمه من عيادة النعمان في قصيدة له

نفس عصام سودت عصامـاE وعلمته الكر: ولكن ما وراءك يا عصام و عصام هذا هو الذي قال فيه النابغة 
ولذلك صار الشخص الذي. بعد ما كان عبداE صار ملكاE بجهده وكفاحه وجده: والقداما فصيرته ملكاE هماماE أي

E: (فقوله. يسود بشرفه وبجهده يسمي عصامياE، نسبة إلى عصام  صارت نفسه: أي) نفس عصام سودت عصاما
مثلE يضرب في نباهة الرجل من غير إرث قديم، والعصامي تسميه العرب اسماE آخر، حيث تسميه الخارجي،

لم يسبقه أحد من آبائه وأجداده ومن سبقوه من قبيلته إلى: وهو الذي خرج بنفسه من غير أولية كانت له، أي
هذه النباهة وهذا الذكر وهذا المجد، فخرج من قومه فذاE منفرداE لم يسبق وليس له أولية، فيسمى خارجياE، ولذلك

أبا مروان لست بخارجي وليس قديم مجدك بانتحال فكبير الهمة عصامي يبني مجده بشرف نفسه،: يقول كثير 
Eونسبا Eعلى حسبه ونسبه، ول يضيره أن ل يكون ذا نسب، فحسبه همته شرفا Eقال عامر بن طفيل. ل اتكال

وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكب فما سودتني عامر عن وراثة أبى ا: العامري 
أن أسمو بجد ول أب ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي فهو يعتز بأنه شرف بنفسه مع

وقال البيوردي. أن آباءه وأجداده عظام، لكنه لم يتكل على نسبه، وإنما شرف بنفسه وبذاته، فله قيمته وتأثيره
فشيدت مجداE: مبيناE أنه لم يقنع بنسب آبائه وأجداده، وإنما جمع إلى مجدهم الموروث مجداE اكتسبه بعلو همته

ولست أبالي بعد إدراك: ويقول المتنبي . رسا أصله أمت إليه بأم وأب فجمع إلى المجد السابق مجداE أثبته بنفسه
ورثنا المجد عن آباء صدق أسأنا في ديارهم الصنيعا: العلى أكان تراثاE ما تناولت أم كسبا ويقول معن بن أوس

إذا المجد القديم توارثته بناة السوء أوشك أن يضيعا ول يعني ذلك أن النسان إذا كان ذا نسب شريف أنه ل
قيمة له، بل المر بالعكس، فإذا جمع النسان إلى النسب الشريف العمل الصالح فنعما هو، وآية ذلك أن من

أعظم مناقب المام الشافعي رحمه ا تعالى كونه قرشياE، ومن وجوه تفضيل المذهب الشافعي على غيره أنه
ابن عم النبي صلى ا عليه وسلم، فل بأس إذا اجتمع الدين مع الحسب، وهذه أكمل الحالت، كما افتخر

فشيدت مجداE رسا أصله أمت إليه بأم وأب فأكمل ما يكون أن ينضم المجد المكتسب إلى: البيوردي في قوله
وقد وقف عند الحجاج رجل كانت له إليه حاجة، فقال في. المجد الموروث، وأن تنظم العصامية إلى العظامية

أعصامي أنت أم عظامي؟ ويقصد: فقال له أول ما دخل عليه. لختبرنه؛ فإن الناس يصفونه بأنه جاهل: نفسه
فقال. أنا عصامي وعظامي: أشرفت بنفسك أم تفتخر بآبائك الذين صاروا عظاماE؟ فقال الرجل: الحجاج 
وقضى حاجته وزاده، ومكث عنده، وبعد أن عرفه عن قرب وجده أجهل الناس،. هذا أفضل الناس: الحجاج 
أعصامي: كيف أجبتني بما أجبت لما سألتك: قال. قل ما بدا لك وأصدقك: قال له. تصدقني وإل قتلتك: فقال له

:فقال له الرجل. أنا عصامي وعظامي: أنت أم عظامي؟ فإنه أتى بجواب في غاية البلغة والفصاحة حيث قال
أقول كليهما، فإن ضرني: وا لم أعلم أعصامي خير أم عظامي، فخشيت أن أقول أحدهما فأخطئ، فقلت

أنا أفتخر بفضلي وبآبائي لشرفهم، فقال الحجاج عند ذلك عبارة: والحجاج ظن أنه يقول. أحدهما نفعني الخر
E: صارت مثلE يضرب لسنا وإن كرمت: وقال عبد ا بن معاوية في هذا المعنى. المقادير تجعل العيي خطيبا

أوائلنا يوماE على الحساب نتكل نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا فكبير الهمة ل يضيره أن ل
يكون ذا نسب، بل ل يضيره أن يكون ذا نسب وضيع، وهذه من أعظم محاسن السلم، وإذا فتشت في أكابر

علماء المسلمين تجدهم من العبيد والموالي والعاجم، فأغلب الئمة والمحدثين والمشاهير هم من العاجم الذين
Eفل يضير كبير الهمة أن ل يمت بآصرة اللحم والدم إلى قوم كرام، فإنه بعلو همته سوف. لم يكونوا عربا

كل كرم دونه لؤم فاللؤم به أولى، وكل لؤم: ينتسب إلى الكرام، قالت أم المؤمنين عائشة رضي ا تعالى عنها



ومعنى هذا أن أولى المور بالنسان خصال نفسه، فإن كان كريماE وآباؤه لئاماE لم. دونه كرم فالكرم به أولى
واه لحر واسع قدره وهمه ما سر أهل: يقول الشاعر. يضره ذلك، وإن كان لئيماE وآباؤه كراماE لم ينفعه ذلك

وتكلم رجل. الصلح سوده إصلحه سره وردعه أهواءه والطماح ويقصد بالطماح الرتفاع والتطلع للمعالي
ابن من: عند عبد الملك بن مروان بكلم ذهب فيه كل مذهب، فأعجب عبد الملك ما سمع من كلمه، فقال له

:فأخذ الشاعر بهذا المعنى فقال. صدقت: قال. أنا ابن نفسي يا أمير المؤمنين التي بها توصلت إليك: أنت؟ فقال
مالي عقلي وهمتي حسبي ما أنا مولى ول أنا عربي إذا انتمى منتم إلى أحد فإنني منتم إلى أدبي وكبير الهمة

كن ابن من: يقول آخر. ليس عظامياE يفتخر بالباء والجداد الذين صاروا عظاماE ورفاتاE، وإنما يفخر بنفسه
شئت واكتسب أدباE يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي ويقول

كم سيد بطل آباؤه نجب كانوا: ويقول آخر. ل بقومي شرفت بل شرفوا بي وبنفسي فخرت ل بجدودي: المتنبي 
رءوساE فأمسى بعدهم ذنبا ومقرف خامل الباء ذي أدب نال المعالي والداب والرتبا والمتنبي من أعظم

وآنف من أخي لبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام ولست: الشخصيات في التاريخ السلمي همة، وهو القائل
ل يكفيني أن أنتمي في باب المكارم إلى جد همام، ولكن أبني: بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همام يعني

. ......هذا المجد بنفسي
 
 
 

حرمة التفاخر بالحساب على وجه الستكبار 
 

تواردت نصوص الشريعة المطهرة على التنفير من التفاخر بالحساب إذا كان على وجه الستكبار
ا: والستحقار، وبذلك نطقت الخبار، فقال عز وجل Eا̂كم[ ̂ش̂عوب ن\ ل[ ع\ ج\ أ̂نث\ى و\ رb و\ ك\ ن[ ذ\ Zا̂كم[ م ن\ ل\ق[ ا خ\ ا̂س إZن_ ا الن_ ه\ ا أ\ي] ي\

 dيرZب لZيمd خ\ \ ع\ ق\ا̂كم[ إZن_ ا_ Z أ\ت[ د\ ا_ ن[ Ẑكم[ ع م\ ر\ ف^وا إZن_ أ\ك[ ار\ ع\ ائZل\ لZت\ ب\ ق\ وفي الية إشارة إلى وجه رد]. 13:الحجرات[و\
التفاخر بالنسب، حيث أفادت أن شرف النسب غير مكتسب، فشرف النسب ل يدخل في كسب النسان، يقول

ى : تعالى ع\ ا س\ انZ إZل_ م\ نس\ ZلZس\ ل أ\ن[ ل\ي[ ، فالنسب ليس مكتسباE، ول فرق بين النسيب وغيره من جهة]39:النجم[و\
أ̂نث\ى : المادة رb و\ ك\ ن[ ذ\ Zا̂كم[ م ن\ ل\ق[ ا خ\ فل. ، وآدم خلق من تراب، كما بين النبي صلى ا عليه وسلم]13:الحجرات[إZن_

فرق بين النسيب وغيره من جهة المادة لتحاد ما خلقا منه، ول من جهة الفاعل؛ لن الفاعل الخالق هو ا
تعالى وحده، فليس للنسب شرف يعول عليه، فالمدار عند ا عز وجل على التقوى، ول أحد أكرم من أحد عنده

ق\ا̂كم[ : سبحانه إل بالتقوى، قال ا Z أ\ت[ د\ ا_ ن[ Ẑكم[ ع م\ ر\ وبالتقوى تكمل النفس، وتتفاضل]. 13:الحجرات[إZن_ أ\ك[
ورZ ف\ل: العمال، وقد رتب تعالى الجزاء على العمال ل على النساب، كما قال عز وجل ا ̂نفZخ\ فZي الص] إZذ\ ف\

ل̂ون\  اء\ ت\س\ ل ي\ ئZذb و\ م\ و[ ̂هم[ ي\ ن\ ي[ اب\ ب\ من بطأ به عمله لم يسرع به: (، وقال صلى ا عليه وسلم]101:المؤمنون[أ\نس\
يأمر ا: قال ابن مسعود رضي ا تعالى عنه. ، ومعناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الخرة)نسبه

 Eزمرا Eوإنما. على قدر أنسابهم: ولم يقل-بالصراط فيضرب على جهنم، فيمر الناس على قدر أعمالهم زمرا
أوائلهم كلمح البصر، ثم كمر الريح، ثم كمر السيل، ثم كمر البهائم، حتى يمر الرجل- على قدر أعمالهم: قال

إني لم: فيقول! لم بطأت بي؟! يا رب: سعياE، وحتى يمر الرجل مشياE، حتى يمر آخرهم يتلبط على بطنه، فيقول
وها هو صلى ا عليه وآله وسلم يحرض أهل بيته وعشيرته القربين على لزوم. أبطأ بك، إنما بطأ بك عملك

التقوى، ويحذرهم من التكال على نسبهم إلى رسول ا صلى ا عليه وسلم الذي هو أشرف أنساب العالمين،
فتقصر خطاهم عن اللحوق بالسابقين من المتقين كي يجتمع لهم الشرفان شرف التقوى وشرف النسب، فعن أبي

اشتروا أنفسكم من ا، ل! يا معشر قريش: (قال رسول ا صلى ا عليه وسلم: هريرة رضي ا عنه قال
اشتروا أنفسكم من ا، ل أغني عنكم من ا شيئاE، يا عباس بن عبد! أغني عنكم من ا شيئاE، يا بني عبد مناف

!ل أغني عنك من ا شيئاE، يا فاطمة بنت محمد! ل أغني عنك من ا شيئاE، يا صفية عمة رسول ا! المطلب 
E إن أوليائي: (وفي حديث في غير الصحيحين. متفق عليه) سليني من مالي ما شئت، ل أغني عنك من ا شيئا

).قد بلغت: فأقول! يا محمد: منكم المتقون، ل يأتي الناس بأعمال وتأتوني بالدنيا تحملونها على رقابكم فتقولون
إن آل أبي: (وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي ا عنه أنه سمع النبي صلى ا عليه وسلم يقول

يشير إلى أن وليته ل تنال بالنسب وإن قرب، فإنما) فلن ليسوا لي بأولياء، وإنما وليي ا وصالح المؤمنين
تنال باليمان والعمل الصالح، فمن كان أكمل إيماناE وعملE فهو أعظم ولية له، سواء أكان له منه نسب قريب

فالتكال. أم لم يكن، ولذلك فإن الصحيح في تعريف آل محمد عليه الصلة والسلم أنهم أتباعه على الراجح



عليه وعلى-على النسب وترك النفس وهواها من ضعف الرأي وقلة العقل، ويكفي في هذا قوله تعالى لنوح 
الZحb : في شأن ابنه- نبينا الصلة والسلم ̂ر ص\ ي[ لd غ\ م\ ̂ه ع\ لZك\ إZن_ ن[ أ\ه[ Zس\ م ̂ه ل\ي[ ا ̂نو̂ح إZن_ وقد كان من] 46:هود[ي\

لZك\ : صلبه قطعاE، ومعنى قوله ن[ أ\ه[ Zس\ م ̂ه ل\ي[ وكان إيمان سلمان الفارسي له. ليس من المؤمنين: أي] 46:هود[إZن_
، ونوح لم يكن بينه وبين ابنه الذي من صلبه رحم، قال)سلمان منا أهل البيت: (نسباE، حتى روي في حقه حديث

لZك\ : تعالى ن[ أ\ه[ Zس\ م ̂ه ل\ي[ عليك بتقوى ا في كل حالة ول تترك: ؛ لنه ليس من المتقين، قال بعضهم]46:هود[إZن_
من: التقوى اتكالE على النسب فقد رفع السلم سلمان فارس وقد وضع الكفر النسيب أبا لهب قيل لـشريح 

!يا أيها الناس: قال أبو عبيدة : وقال ثابت البناني . ممن أنعم ا عليه بالسلم، وعدادي في كندة: أنت؟ قال
أن أكون: يعني. إني امرؤ من قريش، وما منكم من أحمر ول أسود يفضلني بتقوى إل وددت أني في مسلخه

Eما أعرف لي: فقال رضي ا عنه. انتسب يا سلمان : وروي أنه قيل لـسلمان الفارسي . داخل جلده ما دام تقيا
بعيد القوم ينصر مدعيه ليلحقه بذي الحسب الصميم: أباE في السلم، ولكني سلمان ابن السلم، ول در القائل

فل: أبي السلم ل أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم وبينما يقول خسيس الهمة المفتون بعشق امرأة
فل تدعني إل: تدعني إل بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي رأينا كبير الهمة يتشرف بنسبته إلى ا عز وجل فيقول

ومما زادني شرفاE وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا: وما أحسن من قال شعراE. بيا عبده فإنه أشرف أسمائي
كفى بك عزاE أنك له عبد وكفى بك فخراE أنه: دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبياE ويقول آخر

وعن أبي هريرة رضي ا عنه عن النبي صلى ا. إذا عز لغير ا يوماE معشر هانوا: لك رب ويقول آخر
الناس بنو آدم، وآدم من- تفاخرها بالباء: أي-إن ا عز وجل أذهب عنكم عبية الجاهلية : (عليه وسلم قال

ر الن) تراب، مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهين أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم مثلما ̂يفت\خ\
بأخبث خلق ا من الفراعنة لعنهم ا، يفتخر بهم في عبادة الحجار والملوك والصنام والشرك والسحر ونحو

فبئس النسب، فال عز وجل شرفنا بالسلم، فكيف نفتخر بانتمائنا إلى أخس خلق ا وأذل خلق! هذه الضللت
كيف نكفر بنعمة ا علينا بالسلم ونفخر بالنتساب! ا، الذين عبدوا ملوكهم وأشركوا بربهم سبحانه وتعالى؟

إنه انتماء لـخوفو و خفرع و! فأي انتماء يقصده؟! الجيل الجديد ما عنده انتماء: وبعضهم يقول! إلى الفراعنة؟
لينتهين: (يقول عليه الصلة والسلم! فال المستعان! انتماء إلى عبدة الملوك والمشركين والوثنيين! منقرع 

)أقوام يفتخرون برجال إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على ا من الجعلن التي تدفع النتن بأنفها
بأنفها، فالذين- الخرأة: وفي لفظ آخر-جمع جعل، وهي دويبة أرضية مثل الخنافس تدفع النتن : والجعلن

يفخرون بأي رابطة غير رابطة السلم ينطبق عليهم هذا الوعيد، وهو أن ا يجعلهم أحقر وأذل وأهون من
وعن معاذ بن جبل رضي ا عنه أن رسول ا صلى ا عليه وسلم. الجعلن التي تدفع النتن والنجس بأنفها

إن أهل بيتي هؤلء يرون أنهم أولى الناس بي، وإن أولى الناس بي المتقون من: (قال له وقد التفت نحو المدينة
فالحزم اللئق بالنسيب أن يتقي ا تعالى، ويتخذ من الخصال الحميدة ما لو كان في غير). كانوا وحيث كانوا

نسيب لكفته؛ ليكون قد زاد على الزبد شهداE، وعلق على جيد الحسناء عقداE، ول يكتفي بمجرد النتساب إلى
وقد ابتلي كثير من الناس بذلك، فترى أحدهم يفتخر. نعم الجدود ولكن بئس ما خلفوا: جدود سلكوا ليقال له

وافتخاره بأبيه نحو افتخار الكوسج بلحية. كان أبي كذا وكذا: بعظم بال وهو عار كالبرة من كل كمال، ويقول
.أخيه، والكوسج هو الذي ل يوجد له شعر على عارضيه، فهل يصح أن يفتخر بأن أخاه لحيته طويلة وكثة

E. فدعوا التفاخر بالتراب وإن عل فالمجد كسب والزمان عصام: يقول شوقي  وأعجب شيء: وقال الشاعر أيضا
أقول لمن غدا: إلى عاقل أناس عن الفضل مستأخرة إذا سئلوا من عل أشاروا إلى عظام ناخرة وقال بعضهم

لم: في كل وقت يباهينا بأسلف عظام أتقنع بالعظام وأنت تدري بأن الكلب يقنع بالعظام وما ألطف قول الشاعر
يجزك الحسب العالي بغير تقى ما أولك شيئاE فحاذر واتق ا وابغ الكرامة في نيل الفخار به فأكرم الناس عند
ا أتقاها وما أكثر هذا الفتخار البارد بين خفيفي الهمة الذين ارتكبوا كل رذيلة، وتعروا عن كل فضيلة، ومع

ذلك افتخروا بآبائهم على فضلء البرية، واحتقروا أناساE فاقوهم حسباE ونسباE، وشرفوهم أماE وأباE، وهذا هو
. الضلل البعيد، والحمق الذي ليس له مثيل

 
 
 

شرف النتساب إلى النبي عليه الصلة والسلم 
 

النتساب إليه صلى ا عليه وسلم شرف عظيم، لكن ينبغي ممن رزقه أن ل يجعله عائقاE عن التقوى، ويدنسه



بمتابعة الهوى، فالحسنة في نفسها حسنة وهي لبيت النبوة أحسن، والسيئة في نفسها سيئة وهي من أهل بيت
النبوة أسوأ، وقد يبلغ اتباع الهوى بذلك النسيب الشريف إلى حيث يستحيي أن ينسب إلى رسول ا صلى ا

قال النبي مقال صدق يحلو لدى السماع والفواه إن: عليه وسلم، فربما ينكر نسبه، قيل لشريف سيئ الفعال
فاتكم أصل امرئ ففعاله تنبيكمو عن أصله المتناهي وأراك تسفر عن فعال لم تزل بين النام عديمة الشباه

وتقول إني من سللة أحمد أفأنت تصدق أم رسول ا ول يلومن الشريف إل نفسه إذا عومل حينئذ بما يكره،
وقدم عليه من هو دونه في النسب بمراحل، كما يحكى أن بعض الشرفاء من آل البيت في بلد خراسان كان

أقرب الناس إلى رسول ا صلى ا عليه وسلم، غير أنه كان فاسقاE ظاهر الفسق، وكان هناك مولى أسود تقدم
في العلم والعمل، فأكب الناس على تعظيمه، فاتفق أن خرج يوماE من بيته يقصد المسجد فاتبعه خلق كثير
يتبركون بمصاحبته وبعلمه، فلقيه الشريف وهو سكران، فكان الناس يطردونه عن طريقه، فغلبهم وتعلق

وأهان! أنا ابن رسول ا أذل وأنت تجل! يا كافر ابن كافر! يا أسود الحوافر والمشافر: بأطراف الشيخ وقال
ل تفعلوا، هذا محتمل منه لجده رسول ا عليه الصلة والسلم،: فهم الناس بضربه، فقال الشيخ! وأنت تعان

بيضت باطني وسودت باطنك، فغلب بياض قلبي سواد! ومعفو عنه وإن خرج عن حده، ولكن أيها الشريف
وجهي فحسنت، وغلب سواد قلبك بياض وجهك فقبحت، وأخذ̂ت سيرة أبيك، وأخذت\ سيرة أبي، فرآني الخلق

في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي، فظنوني ابن أبيك، وظنوك ابن أبي، فعملوا معك ما يعمل مع أبي، وعملوا
ل ينفع التكال على: ول ينفع الصل من هاشم إذا كانت النفس من باهلة أي: ولهذا قيل. معي ما يعمل مع أبيك

:ذوي الخصال الرفيعة إذا كانت النفس في حد ذاتها باهلية رديئة ومن الكمالت عرية، كما يقول البحتري 
والباهلي نسبة إلى باهلة، وباهلة اسم امرأة من همدان، نسب. ولست أعتد للفتى حسباE حتى يرى في فعاله حسبه

.كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية: ولدها إليها فقيل لهم باهلة، وكان أهل قبيلة باهلة مشهورين بالخساسة، قيل
فضلت الطعام يعيدون أكلها مرة ثانية، وكانوا يأخذون عظام الميتة فيطبخونها ويأخذون دسوماتها،: أي

أيسرك أن تكون من أهل: ويأخذون شحم الميتة ويطبخون به، فاستنقصتهم العرب جداE، حتى قيل لعرابي
وليس كل باهلي كذلك، بل فيهم الجواد،! بشرط أن ل يعلم أهل الجنة أني من باهلة: الجنة وأنت باهلي؟ قال

. فكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ما فعلوا ل يسري ذلك في حق الكل
 


